De warmtepompen van Vaillant

Warmtepompen:
Wat? Waar? Waarom? Wanneer?
& zoveel meer
Ontdek alles wat je altijd al wilde weten
over de warmtepompen van Vaillant.

Mijn huis, mijn comfort

De warmtepompen van Vaillant

Hoe duurzaam woon jij al? Dat een duurzame thuis de toekomst is,
valt niet te ontkennen. Als onderdeel van je dagelijkse leven, maar
ook in en rondom je huis kan je op een slimme manier je groene
voornemens waarmaken. Hoe? Met een warmtepomp van Vaillant!
Beantwoord uitdagingen van morgen met duurzame innovaties
van vandaag. Want groene voornemens zijn er niet om over te
laten aan de volgende generatie, niet? Daarom is investeren in een
warmtepomp van Vaillant altijd een goed idee. Vandaag én morgen.
Ontdek in dit e-book alles wat je altijd al wilde weten over de
warmtepompen van Vaillant. Want nu investeren in een warmtepomp
van Vaillant, dat is zorgen is voor later. Waarom wachten?

De warmtepompen van Vaillant

Wat?
De werking van
een warmtepomp
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Compressor

Warmtepompen worden steeds populairder.
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Vaak lees je in de media over hun voordelen,
prijs of premies, maar over hun werking wordt
weinig geschreven of gezegd. Hoog tijd om daar
verandering in te brengen! De technologie achter
het systeem is namelijk enorm interessant.

De werking van een warmtepomp is gebaseerd op
een vicieuze cirkel van verdamping, compressie,
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Verdamper

Condensor

uitzetting en condensatie, zoals deze figuur illustreert.
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Expansieventiel

Hoe werkt een warmtepomp nu eigenlijk?
Stap 1

De warmtepomp haalt
warmte uit de omgeving

Zoals je wellicht al weet, haalt een warmtepomp gratis energie
uit de omgeving. Het systeem onttrekt warmte uit een van de

Stap 2

Het koudemiddel warmt op

volgende bronnen: bodem, water of lucht.
Bij systemen die hun warmte uit de bodem of het grondwater

In een tweede fase wordt de omgevingswarmte naar een

halen, wordt die omgevingswarmte via een vorstvrije vloeistof

verdamper getransporteerd. Dat onderdeel is gevuld met

in leidingen naar de warmtepomp gestuurd. Een bronpomp zorgt

een koudemiddel dat de omgevingswarmte meteen opneemt.

voor de circulatie in de leidingen. Maakt het systeem gebruik

Het koudemiddel heeft een zeer laag kookpunt en verdampt dus

van de warmte uit de omgevingslucht? Dan zorgt een ventilator

snel. Het verdampte koudemiddel komt vervolgens terecht in een

ervoor dat die warmte kan worden opgenomen.

compressor die de druk verhoogt.
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Stap 3

Je hebt warm water
én verwarming

Stap 4

Het verhaal
begint opnieuw

In een derde stap wordt de warmte van het verdampte

In een laatste fase heeft het koudemiddel al zijn warmte

koudemiddel gebruikt om je verwarmingssysteem aan het werk

afgegeven en is het opnieuw afgekoeld. Daardoor wordt het

te zetten.

verdampte koudemiddel weer vloeibaar. Een expansieventiel
verlaagt de druk op de vloeistof, zodat de hele cyclus kan

Als je louter op de naam afgaat, zou je denken dat een

herbeginnen.

warmtepomp alleen maar in staat is om je woning te verwarmen.
Dat klopt niet! Je kan er evengoed mee koelen. Kom hier alles te
weten over actieve en passieve koeling.

Kan je je er maar weinig bij voorstellen? Beeld je een warmtepomp dan in als een omgekeerde koelkast.
Alles in de koelkast koelt af en de achterzijde van de koelkast warmt op (voel maar eens aan de achterkant van het toestel).

Meer te weten komen over de werking
van warmtepompen?
Lees hier de volledige uitleg.
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Waar?
Een warmtepomp installeren om je woning te verwarmen, te koelen en om je sanitair water op te warmen: het is een slimme zet.
Zowel bij een nieuwbouwwoning als renovatieproject!

Ik bouw een nieuwe woning

Ik renoveer een woning

•

•

De troeven van een warmtepomp komen het best
tot hun recht in nieuwbouwprojecten

•

Dankzij de hoge isolatie-eisen is er weinig warmte nodig

•

Perfect voor vloerverwarmingssystemen of ventiloconvectoren

•

Tijdens de planningsfase wordt rekening gehouden
met een warmtepomp

Ideale oplossing in landelijke gebieden waar geen aardgas
beschikbaar is

•

Geschikt voor vloerverwarming, ventilo-convectoren en
radiatoren die werken met hoge vertrektemperaturen*

•

Je hebt recht op aanzienlijke premies en subsidies:
www.vaillant.be/premies

*Vaillant raadt wel aan om, voor zover mogelijk, te werken met
lage temperatuur verwarmingssystemen zoals vloerverwarming
of ventilo-convectoren.

Afhankelijk van je eigendom
De locatie, de grootte en de toegankelijkheid van je eigendom zijn bepalende factoren bij de keuze van een warmtepomp.
Vraag daarover advies aan een installateur. Hij kan je vertellen welk verwarmingssysteem zich het best leent voor jouw situatie
en behoeften. Voor de overgrote meerderheid van de gevallen heeft Vaillant een ideale warmtepomp in zijn gamma.
Vind een installateur in jouw buurt
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Waarom?
CO²: minder is meer
Op zoek naar een milieuvriendelijke en duurzame verwarmingsoplossing? Dan is een warmtepomp een goed idee. Deze zorgt
namelijk voor een grote vermindering van de CO2-uitstoot. Een warmtepomp maakt voor 75% gebruik van hernieuwbare energie
(uit de lucht, de bodem of het water) waardoor er nauwelijks CO2-uitstoot is.

De vraag naar hernieuwbare energie neemt nog steeds toe

Klimaatakkoord Parijs (2015)

Hernieuwbare energie

40%

Landen hebben zich verbonden

Een warmtepomp kan

van alle CO2-uitstoot in België

om de CO2 uitstoot te berperken

de uitstoot met wel 30%

is afkomstig uit verwarming

verlagen ten opzichte van

en warmwaterproductie

een condensatieketel op gas
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Interessante feiten en cijfers over warmtepompen:

Jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot in gereden kilometers door een
warmtepomp te gebruiken in plaats van
een condensatieketel op gas:

11.000
Bron: www.dekra-online.de/co2
(benzinemotor, 10 l/100 km)

95%
is het percentage nieuwe
gebouwen dat met warmte-

Duurzame verwarming,
besparen op lange termijn
Hierbij komt nog dat de elektriciteitsmarkt steeds groener
kleurt, waardoor de CO2-uitstoot van warmtepompen
zal blijven dalen! De warmtepomp is het enige
verwarmingssysteem dat vanzelf milieuvriendelijker
zal worden naarmate het langer in gebruik is. Kies je
er bovendien voor om je warmtepomp te koppelen aan
zonnepanelen, dan bespaar je nog eens extra op je
energiekosten.

pompen is uitgerust in het
Interessante feiten en cijfers
over warmtepompen:
koploperland
Zweden.
Bron: www.dekra-online.de/co2

Jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot
in gereden
kilometers
De
verhouding
van
nieuwe door een
warmtepomp
te
gebruiken
gebouwen uitgerust met in plaats van
een condensatieketel
op gas:
warmtepompen
in België

11.000

24%

in 2018:

Bron: EPB cijferrapport van 2020
Bron: www.dekra-online.de/co2
(benzinemotor, 10 l/100 km)

95%

Kwaliteit van Duitse makelij
Wij laten u kiezen uit een breed assortiment van warmte-

De hoeveelheid CO2 die in 20

pompen die gegarandeerd heel energiezuinig zijn. Al onze

jaar wordt bespaard door een
is het percentage
nieuwe
warmtepomp
te gebruiken
in

toestellen verenigen superieur vakmanschap met flexibele

dat met warmteplaatsgebouwen
van een condensatieketel
pompen
is
op gas, bedraagtuitgerust
ongeveer:in het

oplossingen, lage gebruikskosten en prestaties die het handelsmerk van moderne warmtepompen zijn. Zo bespaart

koploperland Zweden.

54 ton

u nog meer en wordt u tegelijk minder afhankelijk van de
energieleveranciers.

Bron: www.dekra-online.de/co2

Bron: Vaillant

De verhouding van nieuwe
gebouwen uitgerust met
warmtepompen in België
in 2018:
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Wanneer?
Je huidige verwarmingsinstallatie
vervangen
Is je verwarmingsinstallatie meer dan 10 jaar oud? Valt ze

slechts 25% elektrische energie nodig. De overige 75% energie

wel eens uit, maakt ze ongewone geluiden, of heb je niet

is afkomstig van omgevingswarmte en is dus volledig gratis én

altijd warm water onder de douche? Misschien word je bij elke

ecologisch!

nieuwe energiefactuur nog een beetje ongelukkiger door de
hoge kosten. In dat geval is het interessant om na te gaan of
er geen duurzamer alternatief bestaat. Oudere installaties
hebben namelijk een lager rendement. Met de overstap naar
een warmtepomp bespaar je niet alleen energie, maar ontzie je
ook het milieu. Dit systeem heeft voor 100% warmte-energie

Is je verwarmingssysteem nog niet meteen aan vervanging toe?
Ook dan kan je overwegen om een warmtepomp te installeren en
hybride te verwarmen. Daarbij kiest het systeem zelf steeds voor
de optie die het meest rendabel is, afhankelijk van de situatie.
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Een prijsindicatie
Toegegeven: een warmtepomp vraagt initieel om een investering. De aankoop van een warmtepomp is namelijk iets duurder dan
sommige andere verwarmingsoplossingen. Het voordeel van een warmtepomp? Een warmtepomp verdient zichzelf na enkele jaren
terug! De prijs van een warmtepomp hangt af van het type (lucht/water, bodem/water, etc.), maar ook andere factoren spelen een rol.

De installatiekost wordt onder andere bepaald door:

Het type warmtepomp

De arbeidskost

De accessoires

Eventuele boringen of

De complexiteit

en de energiebron

van de installateur

(passieve koeling,

grond- en graafwerken

van de installatie

(lucht, grondwater

thermostaat, …)

of de bodem)

Al die factoren zorgen ervoor dat het moeilijk is om een exacte prijs te voorspellen, maar de volgende richtprijzen kunnen we je wel
meegeven. De prijzen zijn exclusief btw, radiatoren of vloerverwarming.
•

Voor een lucht/water-warmtepomp mag je op ongeveer

•

Een bodem/water-warmtepomp vraagt om grondwerken

€10.000 rekenen. In deze prijs zit de kost van de pomp zelf

omdat er een horizontaal of verticaal buizennetwerk nodig

vervat, samen met accessoires goed voor zo’n €4.500 à

is. Het aantal grondboringen dat noodzakelijk is voor dat

€7.000, en de installatie ter waarde van €2.500 à €3.000.

buizennetwerk, hangt af van het vermogen (kW) van de
warmtepomp. De prijs van dit type warmtepomp wordt dus
bepaald door het vermogen van de warmtepomp en het
aantal en type grondboringen dat nodig is. € 800 tot €1.000
per kW is zeker niet overdreven.
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& zoveel meer!
5 bijkomende voordelen van
een warmtepomp van Vaillant
1. Bijzonder comfortabel
Vaillant-warmtepompen zorgen niet alleen voor warm water en

4. Meer ruimte voor jou

•

Je woonruimte verwarmen, koelen en ventileren én ook

een optimaal warmtecomfort tijdens de winter, maar ook voor

nog eens water verwarmen met slechts één toestel.

een aangenaam koel binnenklimaat tijdens de zomer. Afhankelijk

Plaatsbesparender kan haast niet!

van de energiebron (lucht, aarde of water) en de gewenste
temperatuur, kan je kiezen voor actieve of passieve koeling.

2. Stille werking

•

Bij renovatieprojecten worden een oliegestookte
verwarmingsketel en een stookolietank vervangen door een
lucht/waterwarmtepomp die buiten wordt geïnstalleerd en
een binnenunit ter grootte van een koelkast.

De warmtepompen van Vaillant behoren met hun 35 tot 50 dB
tot de stilste op de markt. Daardoor kan de buitenunit van een
Vaillant-warmtepomp zeer eenvoudig geplaatst worden in zowat
elke woning zonder dat iemand er last van heeft.

3. Gemakkelijk uit te breiden
Al onze warmtepompen zijn afgestemd op elkaar. De systemen
zijn klaar voor de toekomst, wat betekent dat je later nog
componenten kunt toevoegen.

5. Veilig en betrouwbaar
Wist je dat de eerste warmtepompen al meer dan 100 jaar
geleden gebruikt werden? Sindsdien werd de techniek
voortdurend verbeterd, waardoor het nu één van de veiligste en
meest betrouware verwarmingstechnologieën is.
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aroTHERM
Goed voor het milieu, klaar voor de toekomst
Wie zijn woning op een milieuvriendelijke manier wil verwarmen
of afkoelen, kan dat nu met de nieuwe aroTHERM-systemen van
Vaillant. Deze lucht/water-warmtepompen leveren topprestaties,
zijn energiezuinig en hét toonbeeld van duurzaamheid.
Zowel de aroTHERM plus als de aroTHERM split zetten de gratis
beschikbare zonne-energie efficiënt om in comfort voor jouw
woning: warmte in de winter, koeling in de zomer en warm water
het hele jaar door.

•
•

Lucht/water-warmtepomp van 3-5-7-10-12 kW
Toekomstgericht dankzij de nieuwste technologie met
natuurlijk koudemiddel

•

Hoge energie-efficiëntie en besparing op werkingskosten
tot 10%*

•

Maakt de overstap naar hernieuwbare energie bij renovaties
mogelijk

•
•

Heel stille werking - ook geschikt voor rijhuizen
Uitstekende kwaliteit en duurzaamheid – ontwikkeld in
Duitsland en geproduceerd in Europa

Ontdek de troeven van onze aroTHERM-warmtepompen en vind het type dat past bij jouw woning.
Meer over aroTHERM plus

Meer over aroTHERM split

*De behaalde of haalbare energiebesparing hangt af van verschillende factoren (bijvoorbeeld lokale elektriciteitstarieven, je vorige
installatie, verwarmingsinstellingen, gebruik, plaats, buitentemperatuur) en kan hierdoor variëren.
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Beantwoord uitdagingen van morgen
met duurzame innovaties van vandaag
Overtuigd van de vele voordelen van warmtepompen en benieuwd welk type ideaal is in jouw situatie?
Vraag vrijblijvend een offerte aan

